Házirend kivonat
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakképző Iskolája
8900 Zalaegerszeg, Báthory István utca 58.
Telefon: +36(92)815-510; +36(20)9408985; +36(30)5193563
Fax: +36(92)596-409
honlap: www.bathorysuli.hu
e-mail: titkarsag@paterdombisuli.hu
Ez a házirend kivonat az intézményi élet alapvető szabályait tartalmazza, a teljes házirend megtekinthető az iskola honlapján és a könyvtárában.
A foglalkozásokon való részvétel
1. A tanórákon, választott foglalkozásokon, szervezett iskolai programokon, szakmai gyakorlatokon a megjelenés kötelező.
2. Ezek rendjét a tanuló semmilyen módon és semmilyen eszközzel nem zavarhatja meg. (A mobiltelefonok használata tanóra alatt tilos.) Az iskola
épületében a nem tanítási órán levő tanulók viselkedésükkel nem zavarhatják a tanítási órát.
3. A tanóra ideje alatt a trágár, ronda beszéd büntetendő.
4. Tanórán a diák nem rágózhat, nem ehet, nem ihat a tanár engedélye nélkül.
5. Rendszeres és fegyelmezett munkával, képességeinek megfelelően kell eleget tennie tanulmányi kötelezettségének. (A szaktanár, ill. az érintett
pedagógus minden tanév első óráján, illetve a tanórán kívüli foglalkozások megkezdése előtt tájékoztatja a követelményekről a tanulót.)
6. Hosszabb távollét után a tanuló feladata a szaktanárral való egyeztetés a tananyag pótlásának határidejéről, a várható számonkérésekről.
7. A tanuló kötelessége, hogy ellenőrző könyvét az iskolába magával hozza, osztályzatait rendszeresen beírja, a szülővel, gondviselőjével havonta
aláírassa; az osztályfőnök kötelessége ennek kéthavonta történő ellenőrzése.
8. A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt tíz perccel meg kell jelenni az iskolában, a tanóra kezdését jelző csengetéskor a tanteremben (bezárt
szakterem esetén a tanterem előtt) kell tartózkodniuk.
9. A tanuló köteles az alapvető tiszteletet megadni az iskola tanárainak, dolgozóinak és az iskolába látogató felnőtteknek: napszaknak megfelelő
előre köszönés, udvarias viselkedés.
10. A tanulók megjelenése, viselkedése mindenkor feleljen meg a szakmai követelményeknek, igényességnek.
11. Az iskolai ünnepségeken kötelező öltözék: lányoknak sötét alj vagy nadrág, fehér blúz, fiúknak sötét nadrág, fehér ing. Az öltözéket az
alkalomhoz illő cipő, illetve az egyensál és nyakkendő egészíti ki.
Az iskola elhagyása tanítási időben csak külön engedéllyel történhet.
A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról – ide értve a tanítás nélküli munkanapot is - távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló
beteg volt és azt igazolta; szülő előzetes írásbeli kérésére engedélyt kapott a távolmaradásra; hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek
teljesítése vagy egyéb alapos ok miatt nem jelent meg az iskolában;
az osztályfőnök előzetes engedélyével részt vett a tanulmányi munkáját, sport-pályafutását, továbbtanulását elősegítő vizsgákon, rendezvényeken
(nyelvvizsga, felsőoktatási nyílt napok, gépjárművezetői vizsga);
a tanóráról való távolmaradása az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja; szervezett véradáson vett részt
A távolmaradásra 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb időre az igazgató adhat engedélyt.
A tanuló szülői kérésre egy tanítási évben összesen három napot hiányozhat.
Egynapos hiányzás esetén szülői, kollégiumi, ill. orvosi igazolást is, több napos hiányzás esetén – kivéve, ha a szülő egybefüggő 2-3 napos hiányzást
igazol - csak hivatalos orvosi igazolást fogadhat el az osztályfőnök.
A várhatóan több napos hiányzás esetén a szülőknek, illetve a kollégiumi nevelőnek – egy napon belül – értesíteni kell az osztályfőnököt a hiányzás
okáról. Ha a tanuló üzemi gyakorlatról hiányzik, akkor a munkahelyet és az osztályfőnököt is értesíteni kell.
Tanítási időben orvosi rendelésen csak orvosi beutalóval, illetve sürgőségi esetben vehet részt a tanuló.
A késésekkel kapcsolatos rendelkezések
Igazolatlan késésnek minősül a becsengetést követő tanterembe érkezés, ha az a tanuló hibájából történik. A késések naplóba bejegyzett időtartamait
össze kell adni, a 45 percet meghaladó késés elértével igazolatlan óra kerül bejegyzésre. A késések idejét az osztályfőnök havonta összeadja.
A tanuló mulasztása igazolatlannak minősül, ha azt nem igazolja a mulasztást követő első tanítási napon.
A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazása

valamint a teremben lévők személyiségi jogának biztosítása érdekében fel kell szólítani az eszköz, készülék kikapcsolására. Ha a felszólítás nem
vezet eredményre, végső esetben ideiglenesen, az óra időtartamára el lehet venni a készüléket, kicsengetés után azonban haladéktalanul vissza kell
adni tulajdonosának. Ugyanez vonatkozik a tanítási órához nem szükséges egyéb tárgyakra is (pl. újság, kártya stb.).
Az iskolába tilos behozni és használni mindenféle szúró- vagy vágóeszközt (kivéve, ha alkalmanként a szaktanár órai munkához kér – pl. olló),
gázsprayt, fegyvert, ill. fegyvernek látszó tárgyat, boxert, csúzlit, ólmos botot, petárdát vagy más robbanóanyagot és egyéb erőszakos cselekmény
elkövetésére alkalmas eszközt, továbbá szeszes italt, kábítószert, kereskedelmi célt szolgáló cikkeket. A tilalmat megszegő tanuló esetében az
igazgató egyedi mérlegelés alapján dönt: vagy rendőrségi feljelentést tesz az ügyben, vagy fegyelmi eljárást indít.
Tilos az iskolába állatot behozni, kivéve, ha behozatalát oktatási vagy rendezvényi célból engedélyezték és az őrzése biztosított (póráz, ketrec,
szájkosár, stb.)
A tanuló a tanórai munkájához nem szükséges tárgyakat, értékeket (pénzt, ékszert, elektronikai és telekommunikációs eszközt, stb.) csak saját
felelősségére hozhat be az iskolába. Biztonságos elhelyezésükről, pl. az ékszereknek testnevelés óra előtti összegyűjtéséről, a testnevelés
szertárban való leadásáról neki kell gondoskodni. Értéktárgyainak eltűnése, megrongálódása esetén az iskolával szemben semmiféle kártérítési
követeléssel nem léphet fel.
Testnevelés órán óra, gyűrű és testékszer használata tilos!
A helyiségek használatának rendje
Az intézmény a tanév során 7 órától 16 óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben az intézmény csak az előzetesen kijelölt napokon látogatható.
Azok a tanulók, akiknek már befejeződött a napi tanítás, csak igazgatói engedéllyel, ennek hiányában csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az
iskola területén (szakkör, sportkör, tanfolyam, közösségi rendezvény, stb. céljából), egyéb esetben az intézmény területét a következő óra kezdetéig
el kell hagyniuk.
Az osztálytermek rendjéért a hetesek felelősek. Gondoskodnak a tanterem szellőztetéséről, krétáról, biztosítják a tanítási órák zavartalan
megkezdését, jelentik a hiányzókat, a tanítási órák végeztével ellenőrzik a terem tisztaságát. Amennyiben a becsengetést követő öt percen belül nem
érkezik meg a szaktanár az osztályba, a hetes kötelessége, hogy a tanári szobában vagy az illetékes igazgatóhelyettesnél jelezze azt, ill. a
helyettesítés rendjéről tájékoztatást kérjen.
A tantermekben vagy a közösségi terekben történt károkozást azonnal jelezni kell a legközelebbi iskolai dolgozónál. Ha valaki károkozást észlel és
nem jelenti, ugyanúgy kártérítésre kötelezhető, mint a kár tényleges okozója.
Az iskola egyéb helyiségei (pl. osztálytermek) előzetes egyeztetés után igazgatói engedéllyel használhatók délután is.
Az iskolatitkárság és a gazdasági iroda a kifüggesztésben meghatározottak szerint áll a tanulók rendelkezésére.
A diákok segítségével üzemeltetett büfé a tanítási órák közti szünetekben tart nyitva, tanórák alatt nem vehető igénybe („lyukas órában” sem).
A tanuló köteles az iskola helyiségeit, berendezési tárgyait óvni, rendeltetésszerűen használni, a padokat a tanítási óra után üresen hagyni.
A gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt részben vagy teljes mértékben meg kell téríteni. A károkozásról a felvett jegyzőkönyv alapján az
igazgató értesíti a szülőt, és felszólítja kártérítési kötelezettsége teljesítésére.
Az iskola teljes területén és a bejáratoktól számított 5 méteren belül tilos a dohányzás! (Az sem dohányozhat, aki betöltötte a 18. életévét.)
Az iskola minden tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért anyagilag, az iskola rendjének, tisztaságának
megőrzéséért fegyelmileg, a víz- és energiafelhasználással való takarékoskodásáért, a tűz- és munkavédelmi szabályok betartásáért. Az egyes
helyiségek, létesítmények berendezéseinek, felszereléseinek épségéért, rendjéért a használatba vevő a használatbavétel ideje alatt anyagilag felelős.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a helyiség- vagy leltárfelelős hozzájárulásával és a kivitelre
vonatkozó igazgatói engedéllyel szabad. Tanításon kívül a létesítmények használata pedagógus felügyelete mellett lehetséges.
Az iskola területén lévő parkolót csak az iskola dolgozói és meghívott vendégei használhatják.
A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek időtartama, a csengetési rend
A tanítási hét időtartama 5 munkanap. (Kivéve munkanap áthelyezés esetén.) A tanítási órák kezdete: 8 óra.
Csengetési rend:
Az oktatási kabinetekben a foglalkozások csoportbontásban,
az aktuális órarendnek megfelelő beosztásban 8:00 órától
18:00 óráig zajlanak. A gyakorlati foglalkozások órái 60
percesek. A gyakorlati foglalkozások szüneteit a szakoktató –
a gyakorlati foglalkozás témájától függően – határozza meg. A
gyakorlati foglalkozások kezdetén a tanulók már átöltözve, a
megfelelő felszereléssel kötelesek megjelenni.

Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben, illetve
fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelmező intézkedés nevelési eszköz.
Formái: szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, írásbeli intés, megbízatás visszavonása, kedvezmények megvonása, esetmegbeszélés
A felsoroltakat fegyelmi eljárás nélkül adhatja a szaktanár – az utolsó kettő kivételével -, az osztályfőnök és az igazgató valamennyit.
A fegyelmező intézkedésről a szülőt írásban tájékoztatni kell.
Eszközök, felszerelések behozatala, használatának szabályozása
Az iskola eszközeit, ill. saját felszereléseit a tanuló az előírásoknak és a pedagógus utasításainak megfelelően kezelje. A tanulók a tanítási órák alatt
ki kell kapcsolni azokat az eszközöket (zenelejátszó, telekommunikációs eszközök, lézeres mutató, stb.), amelyek zavarhatják az óra menetét, vagy
amellyel hang, és/vagy képfelvétel készíthető. Ha mégsem történik meg az eszközök üzemen kívül helyezése, a többi diák tanuláshoz való jogának,

A házirend hatálya minden iskolai szervezésű
rendezvényre (pl. az osztálykirándulásokra, rendezvényekre,
külföldi gyakorlatokra) kiterjed.

Zalaegerszeg, 2016. június
Kónyáné Tömpe Lívia
igazgató

